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miniplus FF06

Uygulama
Y›kanabilir FF06 miniplus ince filtreler devaml› olarak 
filtrelenmifl su tedarik etme garantisi verir. İnce filtre, paslı 
parçalar, kenevir ve kum taneleri gibi yabancı cisimlerin 
girişini engeller.

Filtre kab›n›n en alt›na toplanan tortu, küresel vanan›n 
hafifçe çevrilmesi ile tahliye edilebilir.

Kompakt boyutlardaki ince filtre, yer sıkıntısı olan 
sistemler için tasarlanmıştır.

Özellikler

• DIN/ DVGW onayl›
• Kolay montaj
• Y›kama s›ras›nda bile filtrelenmifl su sa¤lanmas›
• fioka dayan›ml› fleffaf sentetik malzemeli filtre kab› ile

kolayca filtre kirlili¤inin gözlenmesi
• Filtre kab› ve elek kolayl›kla de¤ifltirilebilir
• Ba¤lant› parças›z da temin edilebilir
• Difli ve erkek diflli gövde seçenekleri
• Güvenilir ve test edilmifltir
• KTW standartlar›na uygun

Uygulama Aral›¤›
Ortam Su

Teknik Bilgi
Montaj pozisyonu
‹flletme bas›nc›
‹flletme s›cakl›¤› 
Ba¤lant› çaplar›

Yatay ,filtre kab› afla¤›da kalacak flekilde 
Maks. 16 bar
Maks. 40°C
1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”

Ürün Spesifikasyonu

Y›kanabilir ince filtre

Yap›
‹nce filtre flunlardan oluflur:
• Difli ve erkek diflli gövde
• Diflli ba¤lant›lar (AA versiyonlar)
• fieffaf filtre kab›nda ince filtre
• Küresel vana

Malzeme
• Çinko korozyonuna dayan›ml› preslenmifl pirinç gövde
• Pirinç erkek diflli ba¤lant›
• Paslanmaz çelik ince filtre
• fioka dayan›ml›, fleffaf sentetik filtre kab›



Çal›flma Prensibi
miniplus ince filtre, bir gövde ve y›kanabilir ince filtre
kartuflundan oluflmaktad›r. Normal operasyon s›ras›nda, su
filtre örgüsünden d›fl gövdeye do¤ru akar. Filtreyi y›kamak
için, küresel vana aç›larak partiküller tahliye edilir. Y›kama
s›ras›nda bile filtrelenmifl su sa¤lamaktad›r.

Opsiyonlar
FF06- ..... AA = Diflli erkek ba¤lant›, filtre düflük/yüksek

105/135 µm örgü çap›
ba¤lant› çap›
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Aksesuarlar
ZR06F Çift tarafl› anahtar

Filtreyi sökmek için

RV277 Girifl çek-valf
3/4”, 1” ve 1 1/4” filtreler için

RV284 Çek-valf
1/2” - 1” filtreler için

VST06 Ba¤lant› seti
Diflli ve lehimli ba¤lant›lar için
A = diflli ba¤lant›
B = lehimli ba¤lant›

Ba¤lant› Çap› R 1/2” 3/4” 1” 1 1/4”
Difli diflli G 1/2” 3/4 1” -
A¤›rl›k kg 0.7 1.0 1.3 1.5
Boyutlar mm

L 140 158 179 197
I 80 90 100 105
h 158 180 180 180

0.2 bar’da debi m3/saat 1.5 2.3 3.2 3.8
kvs de¤eri 3.3 6.3 7.2 8.5
DVGW-Kay›t No NW-9301 AT 2530



Montaj Tavsiyeleri
• Yatay pozisyonda, filtre kab› afla¤› bakacak durumda

monte edin
• Bu pozisyon optimum filtre verimini garanti eder.

• Kesme vanas› monte edin
• Kolay ulafl›labilirlik için

• fieffaf filtre kab› ile kirlili¤in derecesi görülebilir olmal›
• Basitlefltirilmifl bak›m ve denetim

• Su sayac›ndan sonra monte edin

Tipik Uygulamalar
miniplus ince filtreleri, evsel uygulamalar için elveriflli olup
uygun spesifikasyon aral›¤›nda endüstriyel ve ticari
uygulamalarda da kullan›labilir.

FF06 su tedarik ünitesi kombinasyonlar› kullan›m yerleri:
• Bas›nç düflürme vanas›n›n gerekmedi¤i yerlerde

(maksimum 5.0 bar statik bas›nçta)
• Halen bas›nç düflürme vanas› bulunan ve filtreye

dönüfltürülemeyen bas›nç düflürme vanalar›n›n oldu¤u
yerlerde
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Tesisat örne¤i

kvs Diyagram›

D
eb

i V

Bas›nç kayb›



Honeywell Teknoloji A.Ş.
Çayıryolu Sk. Üçgen Plaza No.7 Kat:7 
İçerenköy 34752 - İSTANBUL
Tel: 0216 578 71 20
Faks: 0216 575 66 37
www.honeywell.com.tr/home

Ekim 2006
© 2006 Honeywell International Inc.

miniplus FF06 y›kanabilir ince filtre

FF06 ‹nce Filtre için yedek parçalar (1997 sonras›)

No. Tan›m Ölçü Parça No.
1 Örgü tafl›y›c›s› 1/2” 0903127

için o-ring seti 3/4” – 1 1/4” 0903128
(10lu paket)

2 De¤ifltirilebilir 1/2” AS06-1/2A
elek 3/4” – 1 1/4” AS06-1A

3 Filtre kab› 1/2” 0901246
için o-ring seti 3/4” – 1 1/4” 0901499
(10lu paket)

4 Elek ve örgü 1/2” KF06-1/2A
tafl›y›c›l› komple 3/4” – 11/4” KF06-1A
fleffaf filtre kab›




